
Suimtųjų   teisė   gauti   pašto   ar   perduodamus siuntinius ir smulkiuosius 
paketus 

 
1.  Suimtieji turi  teisę per tris  mėnesius gauti vieną pašto ar perduodamą 

drabužių, patalynės (išskyrus   antklodę,   čiužinį   ir   pagalvę),   avalynės siuntinį ir 
neribotą kiekį smulkiųjų paketų su spauda, vokais, pašto ženklais bei rašymo 
popieriumi. 

2. Vienas pašto siuntinys neturi sverti daugiau kaip  dešimt  kilogramų,  o  
perduodamas siuntinys  – daugiau kaip penkiolika kilogramų. 

3. Tardymo izoliatoriaus administracija gali priimti labdaros siuntas. 
4. Pašto ar perduodamų drabužių, patalynės (išskyrus antklodę, čiužinį ir 

pagalvę), avalynės siuntinių, smulkiųjų paketų priėmimo ir įteikimo tardymo 
izoliatoriuose laikomiems asmenims tvarka ir labdaros siuntų priėmimo ir 
paskirstymo šiems asmenims tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos 
taisyklėse. 
(Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 23, 
24, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 42, 44 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo 11 straipsnis) 

53. Asmuo, atnešęs perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą, pateikia asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, užpildo Prašymo perduoti siuntinio ar smulkiojo paketo 
blanką (9 priedas). 

531. Siuntiniu gali būti perduoti šie daiktai: drabužiai, avalynė, patalynė (išskyrus 
antklodę, čiužinį ir pagalvę), informacijos laikmena, rankinis arba stalinis laikrodis, 
pagamintas ne iš brangiųjų metalų, taksofono kortelė, spauda, vokai, pašto ženklai ir 
rašymo popierius. 

 54. Siuntinys priimamas ir perduodamas tik juos teisę turintiems gauti suimtiesiems. 
Jei suimtasis neturi teisės gauti siuntinio ar smulkiojo paketo, šie grąžinami jį 
atnešusiam asmeniui. 

55. Priimant perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą, juos atnešusio asmens 
akivaizdoje patikrinama, ar juose nėra daiktų, kurių perdavimas nenustatytas Suėmimo 
vykdymo įstatyme ir šiose Taisyklėse. Rasti daiktai, kurių perdavimas nenustatytas 
Suėmimo vykdymo įstatyme ir šiose Taisyklėse, grąžinami asmeniui, atnešusiam 
siuntinį ar smulkųjį paketą, ir apie tai nurodoma prašyme perduoti siuntinį ar smulkųjį 
paketą. 

57. Iš pašto įstaigų pašto siuntiniai ir smulkieji paketai nepriimami, jeigu: 
57.1. jie gauti suimtųjų, kurie neturi teisės gauti pašto siuntinių, vardu; 
57.2. vienas pašto siuntinys sveria daugiau kaip 10 kilogramų. 
57.3. jie gauti suimtųjų, kurie paleisti iš tardymo izoliatoriaus, vardu; 
57.4. jeigu jie gauti suimtojo, kuris mirė, vardu. 
Pašto siuntiniai ir smulkieji paketai suimtiesiems, kurie turi teisę juos gauti, tačiau yra 
perkelti į kitas laisvės atėmimo vietų įstaigas, priimami, bet neatidaromi, netikrinami ir 
tuoj pat persiunčiami į suimtųjų perkėlimo vietą tardymo izoliatoriaus sąskaita. 

(Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės) 


